
النتائج األولية الستطالع الرأي
 حول الفساد و العنف  في االنتخابات

تقرير من إعداد معهد وان تو وان للبحوث و االستطالعات

جويلية ٢٠٢٠



منهجية الدراسة



جذاذة تقنية
عّينة ممّثلة للتونسيين البالغين من السن ١٨ سنة فما فوق.

تّم اختيار جميع المجيبين بأسلوب الُمعاينة العشوائية.

 وّزعت العّينة بين ٢٤ والية  في الوسطين الريفي و الحضري بأسلوب التوزيع الُمتناسب مع الحجم.

كل تونسي بالغ من السن ١٨ سنة فما فوق له فرص للظهور في العّينة. 

تّم ملء االستمارات عن طريق مقابالت وجاهية باستعمال اللوحة الرقمية.

تتكّون العينة من ١٠٠٠ مجيب.

 تاريخ إنجاز العمل الميداني لالستطالع : ٤ و ١١ جويلية٢٠٢٠ .



البيانات الّديمغرافية واالقتصادية



جنس المستجيبين 

٥٠,٠٥٠,٠

ذكورإناث
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عمر المستجيبين

١٨-٢٥سنة٢٦-٣٤سنة٣٥-٣٩سنة٤٠-٤٩سنة٥٠-٥٩سنة٦٠ سنة فما فوقمانعرفش



المستوى الّدراسي 

٪١٨
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٪٩

٪٢٨

٪٤٥

ماقريتش في المدرسةابتدائيثانويجامعيمانحبش نجاوب



نخدمعاطل عن العملربة منزلطالبمتقاعدأخرىمانجبش نجاوب

٢,٨ ٢

العمل 
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الوضع العام� 

مداخيلنا تغطي قد قد مصاريفنامانحبش نجاوب / منعرش
من غير مانفضلوا

مداخيلنا تغطي مصاريفنا
ونجموا نخبيو

مداخيلنا ماتغطيش
 قد مصاريفنا

ونواجهوا في صعوبات باش 
نغطيو احتياجاتنا

السؤال المطروح: من بين الجمل هاذم، أناهي الجملة اّلي توصف الوضعّية في داركم؟



معرس / معرسةعازب /عزباءأرمل / أرملةمطلق / مطلقةأخرىمانحبش نجاوب 
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الحالة المدنية/ الوضع العائلي 



أراء التونسيين في الديمقراطية
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نظرة التونسيين لوضعية الديمقراطية في تونس اليوم� 

ليس بلدا ديمقراطيامانعرفشمانحبش نجاوب
على االطالق

بلد ديمقراطي لكن مع  
بعض المشاكل 

االساسية

بلد ديمقراطي 
لكن مع بعض المشاكل 

الثانوية

بلد ديمقراطي 
بشكل تام

 السؤال المطروح: حسب رأيك، ألّي درجة تعتقد أّنو تونس بلدا ديمقراطّيا اليوم؟ 
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مستوى رضاء التونسيين بالديمقراطية في تونس� 

راضي برشاراضي الى حد ماموش راضي موش راضي بالكلمانعرفش/مانحبش نجاوب

السؤال المطروح: بصفة عاّمة، ألّي درجة انتي راضي على مستوى الّديمقراطية في تونس؟ 
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األحزاب السياسيةمجلس نواب الشعبالمستقلين السياسينالمنظمات غير الحكوميةالمجلس البلدي الخاص بكم

ناثق بدرجة كبيرةناثق بدرجة متوسطةناثق بدرجة قليلةمانثقش بالكلمانعرفشمانحبش نجاوب

مدى ثقة التونسيين في المؤسسات 

ألّي درجة تثق في الحاجات اّلي باش نسّميهملك؟ 



مدى ثقة التونسيين في المؤسسات 

ألّي درجة تثق في الحاجات اّلي باش نسّميهملك؟ 
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النقابات العماليةرجال الدينرئاسة الجمهوريةالشرطةالجيش 

ناثق بدرجة كبيرةناثق بدرجة متوسطةناثق بدرجة قليلةمانثقش بالكلمانعرفشمانحبش نجاوب



التونسي و اإلنتخبات السابقة



١

نسبة مشاركة التونسيين في إنتخابات ٢٠١٩ 

نعم/ شاركتال / ماشاركتشمانعرفش / مانتذكرش

كي نحكيو على االنتخابات األخيرة اّلي صارت في ٢٠١٩، انتي شاركتشي فيها
 (على األقل في واحدة منهم رئاسّية واال تشريعّية)؟ 



 بصفة عاّمة، كيفاش تقّيم حرّية ونزاهة االنتخابات اّلي صارت في ٢٠١٩ ؟ 

٢٨,٦ ٣٠,١

١٢,٢

٢٣,٣

٥,٦
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 حرّية ونزاهة االنتخابات التونسية في ٢٠١٩� 

لم تكن حرة وال نزيهة مانعرفشمانحبش نجاوب
على اإلطالق

حرة ونزيهة 
ولكن مع بعض

 المشاكل األساسية

حرة ونزيهة 
ولكن مع بعض

 المشاكل الثانوية

حرة ونزيهة تماما



 كيف نقارنوا نزاهة االنتخابات متاع ٢٠١٩ بانتخابات ٢٠١٤، هل أّنو انتخابات ٢٠١٩ كانت...؟ كانت؟ 

نزاهة إنتخابات ٢٠١٩ مقارنة بإنتخبات ٢٠١٤� 

١٣,٨

٤٤,٧

٣٦,١

٥,٤

���� ���� أقل نزاهة من إنتخابات ٢٠١٤أكثر نزاهة من إنتخابات ٢٠١٤نفس الشيئمانحبش نجاوب / مانعرفش�



التمويل العمومي لألحزاب أثناء الحمالت االنتخابية

٤,٨

١٨,٠

٢٦,٣

٤٣,٦

٧,٣
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كيما تعرف ممكن، خالل فترة االنتخابات تقوم الّدولة بتمويل األحزاب للقيام بالحمالت االنتخابية متاعهم.
 انتي شخصيا هل ------ على هذا التمويل العمومي؟ 

توافق برشاتوافقتعارضتعارض برشامانحبش نجاوب / مانعرش



مدى معرفة التونسيين للهيكل المنّظم لالنتخابات

٢٩,٢
٣٣,٣

٣٧,٢

٠,٣

سمعت عليها برشاسمعت عليها شويةماسمعتش عليها بالكل مانحبش نجاوب 

قداش سمعت على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اّلي الهيا بتنظيم االنتخابات في تونس؟ 



نجاح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حسب الذين يعرفونها

٢٤,٧

٤٠,٩

٩,٦
١٢,٢ ١٢,٤
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بدرجة كبيرةبدرجة متوسطةبدرجة قليلةمانجحتش بالكلمانجمش نجاوبمانعرفش

حسب رأيك، قّداش نجحت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تنظيم انتخابات ٢٠١٩؟ هل نجحت...؟ 



ثقة التونسيين في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات � 

ماناثقش بالكلناثق بدرجة قليلةناثق بدرجة صغيرةناثق بدرجة كبيرة مانحبش نجاوب

٢٠,٤
١٥,٦

٣٩,٣

١٧,٨

٦,٩

بصفة عاّمة، قّداش عندك ثقة في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات؟ 



رأي التونسيين في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
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فعالة وعندها الكفاءة في تنظيم االنتخاباتعندها شفافية وتعلم الناس واالعالم بنشاطاتهاتقوم بواجباتها بصدق ونزاهة

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانحبش نجاوب/ مانعرفش

أنا باش نقرالك جمل على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وانتي باش تقّلي إذا الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات...



معرفة التونسيين بموعد بداية و نهاية الفترة االنتخابية� 

انا باش نقرالك احتماالت تخص فترة الحمالت االنتخابية وانتي قّلي يعّيشك شنّوة اإلجابة ؟ الصحيحة؟

١٩,٩
٢٤,٤

٣٥,٤

٢٠,٢

٠,١

الحملة االنتخابية تبدأ مانعرفشمانحبش نجاوب
قبل ٢٢ يوم

 من تاريخ االقتراع 
وتوفى قبل ٢٤ ساعة

الحملة االنتخابية تبدأ 
قبل ١٥ يوم

 من تاريخ االقتراع 
وتوفى قبل ٢٤ ساعة

الحملة االنتخابية تبدأ 
قبل ٣٠ يوم

 من تاريخ االقتراع 
وتوفى قبل ٤٨ ساعة



ماكانش فم تزوير في انتخابات ٢٠١٩؟

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفش

التزوير في إنتخبات ٢٠١٩� 
٣٢,٨

٢٦,٩

١٤,٥

١٨,٤

٧,٤



انتخابات ٢٠١٩ كانت منّظمة بلقدا ؟

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفش

مستوى النظام في انتخابات ٢٠١٩
٤٢,٥

٢٨,٥

١٣,٠ ١٢,٣

٣,٧



موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفشرفض

تجنب تفضيل مرشحين أو قائمات مرشحة في الخطب في المساجد� 
٢٨,١

٢٠,٤

١٤,١

١٨,٤ ١٨,٧
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الخطب في المساجد كانت محايدة سياسّيا وتجّنبت تفضيل مترشح أو قائمة مترّشحة على حساب قائمة أخرى واّال مترّشح آخر؟



تفضيل االدارات العمومية مرشحين وقائمات مرشحة
 على حساب مرشحين وقائمات أخرى� 

٢٦,٢
٢٣,١

١٦,١
١٩,٠

١٥,٦

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفش

 اإلدارات العمومّية  فّضلوا مرشحين معينين وقائمات مرشحة معينة على حساب مرشحين وقائمات أخرى ؟



ممارسة الضغط على الناخبين
٢٧,٢

٢٢,٣

١٧,٠

٢٢,٧

١٠,٨

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفش

 كان فّما ضغط تمارس على الّناخبين ؟



تأثير حضور المالحظين على الحمالت االنتخابية
٣٩,١

٢٧,٧

١٢,٩ ١٢,٠
٨,٣

موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفش

 تواجد المالحظين خالل الحمالت االنتخابية ساهم بقّوة في شفافّية انتخابات ٢٠١٩ ؟ 



تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الناخبين

مانعرفش موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشارفض

٤٨,٧

١٩,٤

١١,٤ ١١,١ ٩,٢
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 مواقع التواصل االجتماعي لعبت دور حاسم ومهّم في التأثير على الناخبين ؟ 



تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

فّماشي شكون كان يوعد في معارفك بتحسين مساكنهم مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟ 

٣٤,٠

٦٣,٢

٢,٨
١١,١

٨٨,٥
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نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش�

معارفك
انتي



معارفك
انتي

نعمالمانتفكرش

تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

٢٨,٩

٦٩,٣

١,٨
٩,٠

٩٠,٨
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فّماشي شكون كان يوعد في معارفك بتوفير منح ومساعدات اجتماعية ليهم مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟ 



معارفك

انتي

فّماشي شكون كان يوعد في معارفك بتسوية وضعّية عقارات تخّصهم مثال مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟ 

تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

١٢,٦

٨٥,١

٢,٣٣,٦

٩٦,٢
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نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش�



تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

٢١,٢

٧٦,٨

٢,٠٣,٤

٩٦,٤
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نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش�

معارفك

انتي

  فّماشي شكون عطى لمعارفك تشجيعات  مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟ 



 فّماشي شكون كان يوعد في معارفك بتوفير كرنيات المعالجة ليهم وألفراد أخرين من عائلتهم مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟

معارفك
انتي

تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

٢٦,٣

٧١,١

٢,٤ ٠,٢
٧,٥

٩٢,٠

.٤ .١

εέ˷ϛΫΗϧ
Ύϣ

نعمالمانتفكرشمانحبش نجاوب  



موافق برشاموافق الى حد مامعارض الى حد مامعارض برشامانعرفشرفض

وسائل االعالم ما كانتش محايدة في تغطية القائمات المترّشحة والمترّشحين في انتخابات ؟ 

حيادية وسائل اإلعالم   
٢٨,٩

٢٦,٤

١٨,٠ ١٨,٥

٨,١

.١



تقديم وعود خالل فترة الحمالت االنتخابية 

نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

٢٠,٣

٧٧,٢

٢,٥٣,٦

٩٦,٢
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فّماشي شكون عطى فلوس لمعارفك مقابل أّنهم يصّوتوا بطريقة معّينة ؟ 



 أثناء الحمالت اإلنتخابية في ٢٠١٩

٩,٥

٧٩,٢

١١,٢

٠,١

نعمالمانتفكرشمانحبش نجاوب 

صارتشي أّي حملة سياسّية في المساجد اّلي موجودة في حّيك؟



غير معني (مانخدمش)نعمالمانتذكرش/مانعرفش

 أثناء الحمالت اإلنتخابية في ٢٠١٩

٣٧,٥

٨,٨

٥٣,٦

٠,١

صارتشي أّي حملة سياسّية في مكان الخدمة متاعك (في اإلدارة واّال في المعمل...)؟



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

٧,٨

٩٠,٠

٢,٢
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 أثناء الحمالت اإلنتخابية في ٢٠١٩

صاروشي أعمال عنف واّال شغب في منطقتك، الّشيء اّلي منع الناخبين من أّنهم يوصلوا لمراكز االقتراع باش يصّوتوا؟



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

 أثناء الحمالت اإلنتخابية في ٢٠١٩

٣٧,٤

٥٩,٠

٣,٦
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فّماشي شكون كان يعطي في وعود للمتساكنين بصفة عاّمة (وعود جماعية) كيما االعفاء من الضرائب واّال القضاء على الفقر والبطالة ؟ 



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

فّماشي شكون من الشرطة أو الجيش استعمل القّوة بشكل مفرط ان كان خالل الحمالت االنتخابية واّال أيام التصويت ؟ 

 أثناء الحمالت اإلنتخابية في ٢٠١٩

٣,٢

٩٤,٣

٢,٥

�



التصويت في إنتخبات ٢٠١٩� 

٨٤,١ ٧٩,٤ ٧٢,٥

١١,٦ ١٤,٧ ٢٠,٦

١,٩
٢,٥ ٣,٥

.٥ ٢,٠ ٢,٢
١,٩

١,٣ ١,٥

�

أداء األمنيين والشرطة نهار االنتخاباتالخصوصية في الخلوة متاع التصويتسهولة التعرف على مركز اإلقتراع الخاص بيك

راضي برشا راضي الى حد ما موش راضي بالكل موش راضي  مانحبش نجاوب / مانعرفش

نسألو كان الناس اّلي صّوتوا في ٢٠١٩، تّوا على كّل حاجة من الحاجات المتعّلقة باالنتخابات في مركز االقتراع الخاّص بيك نهار االنتخابات
 (نحكيو ديما على انتخابات ٢٠١٩)، قّلي من فضلك إذا انتي راضي واّال موش راضي على ---؟ 



٧١,٠ ٦٧,١ ٦٥,٤

٢٠,٩ ٢٠,٦ ٢٢,٦

٣,٧ ٤,٦ ٥,٤

٢,٧ ٣,٢ ٣,٥
١,٧

٤,٦
٣,٠

�

التصويت في إنتخبات ٢٠١٩� 

نسألو كان الناس اّلي صّوتوا في ٢٠١٩، تّوا على كّل حاجة من الحاجات المتعّلقة باالنتخابات في مركز االقتراع الخاّص بيك نهار االنتخابات
 (نحكيو ديما على انتخابات ٢٠١٩)، قّلي من فضلك إذا انتي راضي واّال موش راضي على ---؟ 

تنظيم العملية اإلنتخابية داخل مركز اإلقتراعحيادية الموظفين في مركز اإلقتراعكفاءة الموظفين في مركز اإلقتراع

راضي برشا راضي الى حد ما موش راضي بالكل موش راضي  مانحبش نجاوب / مانعرفش



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

فّماشي شكون فّرق على معارفك  منشورات متاع مترّشح معّين واّال قائمة معّينة قّدام واّال داخل مركز االقتراع نهار التصويت ؟ 

التصويت في إنتخبات ٢٠١٩� 

١٥,٩

٧٩,٣

٤,٨٧,٣

٩٢,٧

٠

معارفك

انتي



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

معارفك

انتي

التصويت في إنتخبات ٢٠١٩� 

٨,٤

٨٥,٨

٥,٨٣,٩

٩٥,٤

٠,٧

�

تلّقاشي واحد من معارفك رسالة نصية قصيرة (SMS) للتصويت لصالح قائمة معينة وال مترشح نهار التصويت
 لصالح قائمة معينة وال مترشح نهار التصويت ؟ 



نعمالمانحبش نجاوب / مانتفكرش

معارفك

انتي

التصويت في إنتخبات ٢٠١٩� 

٩,٣

٨٥,٧

٥,٠٣,٥

٩٦,٢

٠,٣

�

 تلّقاشي واحد من معارفك مكالمة هاتفّية للّتصويت لصالح قائمة معّينة واّال مترشح ؟ 



نشر المغالطات اثناء فترة اإلنتخبات� 

١٤,٨ ١٢,٣ ١٣,٥ ١٠,٢

٣٠,٤ ٢٣ ٣٢,٦
٢٦,٤

٣٥,٦ ٤٨,٢
٣٩,٧ ٤٦,٥

١٩,٠ ١٦,٥ ١٤,٢ ١٦,٨
.
٢ ٠,٠ ٠,٠

.
١

� �

الناس الي تستعمل 
وسائل التواصل االجتماعي

المسؤولين في الحكومة السياسين واألحزاب السياسيةوسائل االعالم والصحفيين

أبدًاساعات/قليلفي أغلب الوقت مانتذكرش/مانعرفشمانحبش نجاوب

نحّبك تّوا تقّلي حسب رأيك، قّداش من مّرة تعتقد اّنو الناس اّلي باش نسميهملك نشروا معلومات يعرفوا أّنها غالطة، خالل االنتخابات متاع ٢٠١٩



تأثير الحمالت اإلنتخابية على إختيارات الناخبين� 
٢٨,٩

٢٤,٧

١٠,١

٢٥,٠

١١,٢

.١

��  نعم، أثرت إيجابيا  ال، ما أثرتشمانعرفشمانحبش نجاوب 
على البعض 

وسلبيا على البعض اآلخر 

 نعم
أثرت بطريقة سلبية

 نعم
 أثرت بطريقة إيجابية

نحّبك تّوا تقّلي حسب رأيك، قّداش من مّرة تعتقد اّنو الناس اّلي باش نسميهملك نشروا معلومات يعرفوا أّنها غالطة، خالل االنتخابات متاع ٢٠١٩



تزكيات للمترشحين للرئاسة� 

١١,٨

٨٥,٥

٢,٧

نعمالمانعرفش

كيف نحكيو كان على االنتخابات الرئاسية متاع ٢٠١٩، كانت فّما تزكيات للمترشحين للرئاسية، انتي قمت بالتزكية لمرّشح من المرشحين؟



المخالفات والّتجاوزات أثناء النتخبات البلدية في ٢٠١٨� 

٠,٩ ١,٦

١٧,٠

٥٥,٠

٢٥,٤

.١

لم تتم محاسبة مانعرفشمانحبش نجاوب
أي من المخافين

تمت محاسبة
عدد قليل من المخافين

تمت محاسبة
عدد كبير من المخافين

تمت محاسبة
كل المخافين

 نرجع بيك تّوا لالنتخابات البلدية الي صارت في ٢٠١٨. خالل االنتخابات البلدية متاع ٢٠١٨، تّم رصد جملة من المخالفات والّتجاوزات، فهل برأيك ...؟



 حسب رأيك، هل صارت مساءلة لألحزاب اّلي تّم الّتأّكد من توّرطهم في العنف أو الضغط على الناخبين والّتأثير على اختياراتهم
 خالل االنتخابات البلدية في ٢٠١٨؟ 

مساءلة األحزاب� 

١٤,١

٦٠,٥

٢٥,٤

نعم . صارت مساءلةال . ماصارتش مساءلةمانعرفش



نعم . صارت مساءلةال . ماصارتش مساءلةمانعرفش

المترّشحين/ األحزاب مساءلة� 

٢٤,٢

٥١,٦

٢٤,٢

حسب رأيك، هل صارت مساءلة األحزاب / المترّشحين اّلي تجاوزوا سقف التمويل السياسي متاعهم  خالل الحمالت االنتخابية؟  في انتخابات ٢٠١٨



المترّشحين/ األحزاب مساءلة� 

٢٥,٢ ٢٨,١ ٣١,٧
١٢,٧

٧٤,٣ ٧١,٢ ٦٧,٦
٨٦,١

.٥ .٧ .٧ ١,٢

�

�

�
أشخاص يضغطوا على الناس ويخوفوا

فيهم باش يصوتو بطريقة معينة.
أشخاص يقدموا في وعود 

كيما توفير كرنيات دوا 
واال تحسين مسكن 

واال مساعدات اجتماعية 
مقابل التصويت بطريقة معينة

أشخاص تفرق في الفلوس 
على العباد مقابل أصواتهم

أشخاص من الحومة والجيران 
يفرقوا في المساعدات مقابل 

التصويت بطريقة معينة

 شنّوة من الحاجات اّلي باش نسّميهملك أنا تّوا شفتهم انتي شخصيا صاروا خالل االنتخابات البلدية متاع ٢٠١٨؟ 



من بين الشخصيات اّلي باش نسميهملك توا قّلي يعيشك شكون منهم اّلي حاول أّنو يقنعك بالّتصويت
 لصالح مرّشح واّال حزب معّين خالل االنتخابات البلدية متاع ٢٠١٨؟ 

الّتصويت لصالح مرّشح واّال حزب معّين� 

٢١,١
١٠,١ ١٥,٢

٦,٦ ٢,٢
١١,٤ ٣,٤

٧٨,٥
٨٩,٨ ٨٤,٧

٥٩,٨

٩٧,٨
٨٨,٤ ٩٦,٥

.٤ .١ ٠,١

.١

٠ .٢ .١٠ ٠ ٠

٣٣,٥

٠ ٠ ٠

فماشي شخص واحد
 (حدد)

زمالئك وال عرفك امام وال شيخ مرشح وال عضو في حزب
في الخدمة

أصحابكجيرانكأفراد من عائلتك

نعم حاول إقناعيال ماحاولش إقناعي مانحبش نجاوب غير معني



بمقابلبالش مقابل مانحبش نجاوب

الّتصويت لصالح مرّشح واّال حزب معّين� 

٦,٦ ٦,٩ ٣,٩ ٧,٦
٢٢,٧ ٢٣,٧ ١٧,٦

٩٢,٩ ٩٣,١ ٩٦,١ ٩٢,٤
٧٧,٣ ٧٦,٣ ٨٢,٤

٠,٥ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠

��
فماشي شخص واحد

 (حدد)
زمالئك وال عرفك امام وال شيخ مرشح وال عضو في حزب

في الخدمة
أصحابكجيرانكأفراد من عائلتك

ونحبك تقلي في كّل مّرة هل كان بمقابل واّال بالش مقابل 



بعض السلوكات خالل فترة االنتخابات � 

٨٠,٩ ٧٧,٢ ٧٤,٢ ٧٠,٢
٥٣,٣

٢٤,٠

١٤,٢ ١٥,٩ ١٧,٣ ٢١,٨
٣٥,٦

٤٧,٨

٣,٣ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٩ ٣,١

٣,٠

١,٦ ٣,٦ ٥,٢ ٤,١ ٨,٢
٢٥,٢

�

� �

�

أّنو رّب األسرة يقول لمرتو
واّال صغارو واّال أقارب آخرين 

من العائلة باش يصّوتوا 
بطريقة معينة

أّنو شخص معروف
 في الحومة

يطلب من المتساكنين 
أّنه يصّوتوا بطريقة معينة

أّنو مرّشح واال شخص ينتمي 
لحزب واّال قائمة يستعمل 

في حملتو خطاب يشّجع 
على الجهويات مثال يدعو
 الناخبينباش مايصوتوش

 لشخص موش من نفس جهتهم

أّنو شخص واحد يتكفل 
بجمع بطاقات التعريف متاع 

المتساكنين في الجهة اّلي ناوين 
يمشيو يشاركو في االنتخابات

أّنو ممثل على حزب واال قائمة 
يلجأ لألطفال والقّصر 

باش يخدموا معاه 
في الحملة اإلنتخابية

(كيما تفريق المطويات)

أّنو مشّغل واّال صاحب مشروع 
يفرض على الخدامة متاعو 

أنهم يصّوتوا بطريقة معينة

سلوك موش مقبول ويستحق العقاب سلوك موش مقبول أما ممكن نتفهوا مانحبش نجاوب / مانعرفش سلوك مقبول

باش نسّميلك في كّل مّرة سلوك من بعض السلوكات اّلي تنّجم تصير خالل فترة االنتخابات بصفة عاّمة
 ونحّبك على كّل سلوك فيهم تقّلي إذا انتي تراه سلوك مقبول برشة،

 سلوك موش مقبول أما ممكن تتفّهموا واّال سلوك موش مقبول ويستحّق العقاب ؟ 



بعض السلوكات خالل فترة االنتخابات � 

٢٢,٨ ٢٢,٤

٧١,٢

١,٠

�
����

�
�

في الميدان (في الشارع واّال في القهاويمانحبش نجاوب
خالل الحمالت االنتخابية)

في وسائل اإلعالم (التلفزة.الراديو ..)مواقع التواصل االجتماعي

إذا سمعت أّنو مرّشح واال شخص ينتمي لحزب واّال قائمة استعمل في حملتو خطاب يشّجع على الجهويات
 مثال يدعو الناخبين باش ما يصوتوش لشخص موش من نفس جهتهم. ، وين شفتها واّال وين سمعت بيها الحكاية؟ 



ظاهرة تقديم الهدايا والمساعدات 
٤٢,٥

٢٠,١
٢٤,٤

١٢,٩

٠,١

نعم كانت موجودةال ماكانتش موجودةمانعرفشمانحبش نجاوب
أما ما أثرتش على نتائج اإلنتخابات

نعم كانت موجودة
وأثرت على نتائج اإلنتخابات

حسب رأيك، هل كانت ظاهرة تقديم الهدايا والمساعدات والمبالغ المالّية شرط التصويت بطريقة معينة، موجودة خالل انتخابات ٢٠١٩؟ 



ظاهرة العنف أو الضغط على الناخبين أو األحزاب

٢٦,٥

١٨,٩

٤٠,٤

١٤,٢

نعم كانت موجودةال ماكانتش موجودةمانعرفش
أما ما أثرتش على نتائج اإلنتخابات

نعم كانت موجودة
وأثرت على نتائج اإلنتخابات

حسب رأيك، هل كانت ظاهرة العنف أو الضغط على الناخبين واّال األحزاب موجودة خالل انتخابات ٢٠١٩؟ 



٥٣,٠ظاهرة تقديم الهدايا والمساعدات � 

٢٤,٧

٧,٦
١١,٣

١,٤ ١,٤ ٠,٦

�
� � � �

تاخو الهدية / المساعدة ما نعرفشمانحبش نجاوب
وتصوت كيما قّلك بالظبط

اّلي عطاك المساعدة

تاخو الهدية / المساعدة 
أما تصوت لّلي تحب

 عليه انت

تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب 

وتزيد تمشي تعلم عليه

ما تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب

 وتمشي تعلم عليه 

ما تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب

كان يجيك شكون يعطيك هدّية واال يعرض عليك مساعدة (قضية للدار واّال لوازم مدرسية...)
 ويقّلك لشكون تصّوت بالّضبط نهار االنتخابات، انتي شنّوة تعمل وكيفاش تتصّرف؟ 



ظاهرة تقديم الهدايا والمساعدات � 
٥٣,٠

٢٥,١

٧,٢
١١,٧

١,٢ ١,٨ ٠,٤

تاخو الهدية / المساعدة ما نعرفشمانحبش نجاوب
وتصوت كيما قّلك بالظبط

اّلي عطاك المساعدة

تاخو الهدية / المساعدة 
أما تصوت لّلي تحب

 عليه انت

تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب 

وتزيد تمشي تعلم عليه

ما تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب

 وتمشي تعلم عليه 

ما تاخو الهدية / المساعدة 
وتصوت كيما تحب

كان يجيك شكون يعطيك فلوس ويقّلك لشكون تصّوت بالّضبط نهار االنتخابات
انتي شنّوة تعمل وكيفاش تتصّرف؟




